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Obec Dunajovice, Dunajovice 4,379 01 Třeboň
IČ: 00512974
Tel.: 384 722 615,
mobi1: 602 491 551, e-mail: podatelna
obecdunajovice.cz
V Dunajovicích dne: 23.10.2010.
Čj.: 021/2010/FUh
Věc: Žádost o podání nabídky na zpracování zadávací dokumentace
zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice".

a zadávacího

řízení na výběr

Obec Dunajovice, IČ 00512974, se sídlem Dunajovice 4,37901 Třeboň, zastoupená Františkem Uhlířem,
starostou obce Vás žádá o podání nabídky na vypracování zadávací dokumentace a uspořádání
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice" dle přílohy "Veřejná
zakázka malého rozsahu 1/2010".
a stavbu "Kanalizace a ČOV Dunajovice" je vypracovaná projektová dokumentace, položkový
rozpočet, byl proveden geologický průzkum.
Stavba "Kanalizace a ČOV Dunajovice" je plánována v období od června 2010 na pozemcích
v majetku Obce Dunajovice a zčásti na pozemcích soukromých majitelů, se kterými má Obec Dunajovice
sepsány "Smlouvy o budoucí smlouvě na uložení věcného břemene vedení kanalizačního sběrače", vše
v k. Ú. a obci Dunajovice.
Stavba "Kanalizace a ČOV Dunajovice" by měla být ukončena, vzhledem ke končícímu Rozhodnutí
na vypouštění odpadních vod k 31. prosinci 2010, do 31. 12.2010, nebo alespoň podstatná část stavby.
Stavbu "Kanalizace a ČOV Dunajovice" lze realizovat pouze po přidělení podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP.
a stavbu "Kanalizace a ČOV Dunajovice" bylo vydáno Rozhodnutí o umístnění stavby s nabytím
právní moci dne 29. 12.2008.
Dne 25. listopadu 2009 byl na stavbu elektropřípojky NN k ČOV Dunajovice vydán MěÚ Třeboň, odb.
územního plánování a stavebního řádu uzemní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby. Nabytí
právní moci 1. 12.2009.
Dne 11. 2. 2010 bylo zahájeno vodoprávní s stavební řízení - svoláním ústního jednání, spojeného
s místním šetřením. Z protokolu z vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla "Kanalizace
a ČOV Dunajovice" a souvisejícího povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vyplývá,
že MěÚ Třeboň, odborem životního prostředí, bude vydáno Vodoprávní a stavební povolení
a
stavbu "Kanalizace a ČOV Dunajovice". Nabytí právní moci dne
únoralbřezna 2010.
Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (cena stavby dle
položkového rozpočtu - do 18.000.000,- Kč) se jedná o zjednodušené podlimitní výběrové řízení na
zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice".
Dne 3. listopadu 2009 byla podána žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí. Dne 23.12.2009 byla akceptována žádost Obce Dunajovice o podporu ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životního prostředí. Obci byl přidělen finanční a projektový manažer,
bylo přiděleno akceptační číslo žádosti 09047881. V měsíci dubnu 2010, dle plánu výzev OPŽP, by
měla být žádost projednána Řídícím výborem OPŽP a schválena Řídícím orgánem OPŽP. V měsíci
květnu 2010, bude-Ii naše žádost schválena budou vydány dokumenty - Registrační listy a Rozhodnutí
ministra, následně bude podepsána smlouva o financování projektu. Zadávací řízení musí být
zpracováno a uskutečněno dle podmínek OPŘP a zákona o zadávání veřejných zakázek.
Obec Dunajovice má na kofinancování stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice" zajištěny vlastní
finanční zdroje.
abídky na zpracování zadávací dokumentace a uspořádání zadávacího (výběrového) řízení bude
dle usnesení zastupitelstva obce Dunajovice č.2/1/201O ze dne 22. 1. 2010 posuzovat Výběrová komise
obce Dunajovice.
Zastupitelstvo obce se usneslo že Obec Dunajovice, jako investor stavby, bude do výběrové komise na
výběr dodavatele delegovat starostu obce, místostarostu obce, předsedu kontrolního výboru obce a
projektanta stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice".
Projektová dokumentace, rozpočet a další dokumentace ke stavbě "Kanalizace a ČOV Dunajovice",
Vám budou zaslány nebo předloženy starostou obce po vyžádání.

Veřejná zakázka malého rozsahu 0112010
Zpracování
dle zákona

Č.

zadávací dokumentace a uspořádání zjednodušeného pod limitního
zadávacího (yýběrového) řízení
137/2006 Sb., zákona o zadávání veřeiných za~ázek ve znění pozdějších
předpisů a dle podmínek SFRP a OPZP,
na zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice"

Zadavatel:
Sídlo:
Statutárni zástupce:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
web:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4, 37901 Třeboň
František Uhlíř, starosta obce
00512974
W. Sparkasse von 1842, CZ - pobočka Jindřichův
2200004371/7940
384 722 615,602 491 551
podatelna@obecdunajovice.cz
www.obecdunajovice.cz

Hradec

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu 1/2010:
- veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování zadávací dokwnentace a uspořádání zjednodušeného
podlimitního zadávacího (výběrového) řízeni na zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice"
- uchazeči o zakázku malého rozsahu 1/2010 si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele, to je u
statutárního zástupce obce, starosty Františka Uhlíře - telefon 384722615,
mobil 602491 551
s možností domluvy případné konzultace, případného místa plněni - sídla zadavatele, předložení
dokumentace stavby
2. Termín a místo plnění zakázky malého rozsahu 1/2010:
- zpracování zadávací dokumentace do 3l. 3.2010
- ukončení zadání (uspořádání zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na zhotovitele stavby,
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky včetně lhůt pro odvoláni) do 8. 6. 2010
- termín podpisu Smlouvy o dílo na provedeni stavebních prací - "Kanalizace a ČOV Dunajovice"
zadavatele se zhotovitelem nejpozději 10. 6. 2010
- v případě odvolání některého z uchazečů se lhůta ukončení zadáni prodlužuje o lhůty spojené
s odvoláním a vyřízením námitek (§43 zák. 13712006 Sb.)
- místo plnění zakázky: zjednodušené podlimitní výběrové řízeni, hodnocení nabídek, vydáni rozhodnutí
v sídle zadavatele, nebo v sídle zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 1/2010 - vypracovat cenové
varianty
- ostatni úkony při plnění zakázky: vypracováni zadáni, podání (příjem) nabídek, vyřízení případného
odvolání, vyřízení námitek v sídle zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 1/2010
3. Lhůta pro podání nabídky:
- podání nabídky na zpracováni zadávací dokwnentace a uspořádáni zjednodušeného podlimitního
zadávacího řízení na zhotovitele stavby je možno doručit osobně nebo poštou, v zalepené obálce
označené "Nabídka na výběrové řízení na stavbu ČOV Dunajovice - NEOTVÍRAT" nejpozději do
3. března do 18:00 hodin na Obecní úřad Dunajovice
- adresa pro podání nabídky: Obec Dunajovice, Dunajovice 4,37901 Třeboň
- kontaktní osoba: František Uhlíř, starosta obce, kontaktní telefon 384 722 615, mobil 602 491 551
- úředni hodiny OÚ Dunajovice: Po 08:00 - 11:00 hod.
St 16:00 - 18:00 hod.
Mimo úředni hodiny lze termín a čas podáni nabídky dohodnout telefonicky na kontaktním
telefonu.
4. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat alespoň tyto základní informace:
a) základni údaje o uchazeči a profesní kvalifikační předpoklady (dle §62 zákona č.13 7/2006 Sb.)
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b) výši nabídkové ceny
c) záruka (garance, že uchazeč nese právní odpovědnost za kvalitu a soulad se zákonem č.13712006 Sb. a
soulad s podmínkami SFŽP a OPŽP při zadávacím řízení)
d) dobu (termíny) plnění zakázky
e) varianty k bodu 2., věta pátá (místo plnění)
f) platební podmínky
g) akceptace usnesení zastupitelstva obce Dunajovice č.211/2010 ze dne 22. 1. 2010, že Obec Dunajovice,
jako investor stavby, bude do hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby delegovat starostu obce,
místostarostu obce, předsedu kontrolniho výboru obce a projektanta stavby "Kanalizace a ČOV
Dunajovice"
h) návrh složení hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Dunajovice"
i) návrh smlouvy o dílo
j) stručný přehled provedených zjednodušených podlimitních zadávacích řízení za poslední 2 roky
5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
- nabídková cena bude zpracována položkově s jednotkovými cenami
- ceny mohou být uváděny bez DPH, ale výsledná nabídková cena musí být i s DPH (Obec Dunajovice
není plátce DPH)
- výsledná nabídková cena bude konečná
- nedostatečná informovanost, mylné chápání výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny
6. Platební podmínky:
- zadavatel neposkytuje zálohu na provedení prací
- cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků
7. Posouzení a vyhodnocení nabídek:
- otevírání obálek, posouzení a vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise Obce Dunajovice ve
složení:
František Uhlíř, starosta,
Luboš Kuffner, místostarosta,
Václav Lang, předseda kontrolního výboru obce
- posouzení a vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise od 4. března 2010 do 6. března 2010.
- výběr nejvhodnějšího uchazeče provede hodnotící komise na svém veřejném zasedání v sídle zadavatele
do 6. března.
- hodnotící kritéria: - podání nabídky v souladu se zadáním
- nabídková cena
70%
- dílčí hodnotící kritéria:
- záruka, garance
15%
právního zajištění souladu se zákonem č.137/2006 Sb. a souladu s podmínkami
SFŽP a OPŽP
- termín ukončení zadání 15%
8. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 1/2010:
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na
změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy
- nabídku podává uchazeč bezplatně
- v řízení o této zakázce malého rozsahu se postupuje podle § 6, §12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Směrnice k zadávání veřejných zakázek Obce Dunajovice
V Dunajovicích dne 22. února 2010.

František UWíř
Starosta obce
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